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 معلومات  

 کلھ چرک، و سرخچھ درمورد واکسین محافظتی در مقابل سرخکان، 
 ) 2021(در تاریخ اکتوبر 

 
سرخکان، کلھ چرک و سرخچھ امراض شایعی ھستند کھ در اثر عفونت با ویروس ھای (سرخکان، کلھ چرک و  

. واکسین نمایندجاد میشوند، اما ممکن است کالنساالن را نیز مصاب سرخچھ) ایجاد میشوند و عمدتاً در اطفال ای
کھ  دوایی محافظت ھمزمان در مقابل امراض سرخکان، کلھ چرک و سرخچھ را ارائھ میکند. ھیچ  ،MMRترکیبی 

در وقت معینھ و  MMRبتواند سرخکان، کلھ چرک یا سرخچھ را تداوی کند وجود ندارد. فقط پیچکاری واکسین 
  ابل این امراض محافظت ایجاد کند!دوامدار میتواند در مق

 
میکند. این پیدا اغلبا یک مریضی بسیار شدید است کھ بھ آسانی از یک شخص بھ شخص دیگر انتقال  سرخکان

 التھاب منضمھ و اندفاعات معمولی (اگزانتم) میباشد.ھفتھ طول میکشد و ھمراه با تب بلند، سرفھ،  2مریضی تقریباً 
الی   1000مریض از ھر   1شامل سینھ بغل و عفونت گوش میانی است. از بین تقریباً  این مریضی عوارض شایع

فیصد باعث وافیات شود یا منجر بھ  30یشود، کھ میتواند تقریباً مریض بھ التھاب مغزی (انسفالیت) گرفتار م 2000
نوجوانان، در معرض خطر  ھمچنین بطور خاص سال سن و کالنساالن،  5فلج ذھنی و فزیکی شود. اطفال کمتر از 

ایجاد شود، خطر   طفولیتآنھا بیشتر دچار عوارض میشوند. اگر سرخکان در اوایل  -مصابیت بھ سرخکان ھستند
 ، افزایش پیدا میکند.SSPEی نادر اما دوامدار مرگ مغزی مریض

 
میباشد. تقریباً  )چرک"  یک مریضی ویروسی است کھ ھمراه با تب، سردرد و پندیدگی غدوات بزاقی ("کلھ چرککلھ 

از ھر یک مورد از ده مورد مریضی کلھ چرک، التھاب اضافی مننژیت ھا (مننژیتز) و بعضی اوقات التھاب اضافی  
  4ھر یک نفر از  در) ایجاد میشود. یک عارضھ نادر اما معمولی، ضیاع شنوایی میباشد. encephalitisمغز (

 عقیم شدن شود.  باعثکھ بھ ندرت میتواند ایجاد میشود پندیدگی و التھاب بیضھ ھا  ،نوجوان یا کالنسال
 

  معموالً اکثراً یک مریضی ویروسی خفیف ھمراه با تب، اندفاعات (اگزانتم) و پندیدگی عقدات لمفاوی میباشد. سرخچھ 
ھمچنین این اشخاص میتوانند محیط ماحول خود را ملوث  این مریضی با اعراض و عالیم کلینیکی مشاھده میشود؛ 

ند. اما در دوران حاملگی، سرخچھ میتواند بھ جنین منتقل شود کھ این کار میتواند باعث سقط جنین و مرده بدنیا آمدن کن
 یا نقص در خلقت چشم، گوش، قلب یا مغز شود.

 
 

 واکسین
) متشکل از ویروس ھای ضعیف شده و واکسین ھای زنده MMRواکسین ھای سرخکان، کلھ چرک و سرخچھ (

میباشند کھ بعد از تطبیق این واکسین تکثیر میشوند. این واکسین بھ شکل تحت جلدی یا در عضلھ زرق میشود و 
یا موثریت آن، استفاده شود. داکتر شما میتواند در  پذیری تحریک معموالً میتواند ھمزمان با دیگر واکسین ھا بدون 

د استثناآت درباره این قاعده و شروع محافظت ذریعۀ واکسین بھ شما توصیھ کند. دانش فعلی نشان میدھد کھ بعد مور
 ضرورت بھ واکسین ھای تقویت کننده نیست.  MMRاز دو مرتبھ دریافت پیچکاری واکسین 

  



 
 چھ کسی و چھ زمان باید واکسین شود؟

ماھھ توصیھ   11برای اطفال  را  واکسین در مقابل سرخکان، کلھ چرک و سرخچھ ،) STIKOکمیتھ دائمی معافیت (
ھفتھ بعد از اولین   4ماھگی (در یک فاصلھ حداقلی  15واکسین، اطفال در این برای محافظت مطمئن ذریعۀ د. کنمی

 واکسین میشوند. مرتبھواکسین) دو
بعنوان مثال قبل از ثبت نام در یک مرکز مراقبت از اطفال. اگر  ماھگی استفاده شود،  9این واکسین میتواند از سن 
ماھگی انجام شود، زرق واکسین دوم باید کمی بعد از اولین سالگره تولد تطبیق شود.   11زرق واکسین قبل از سن 

 داکتر شما در این مورد میتواند بھ شما توصیھ کند.
با یک وضعیت واکسیناسیون نامعلوم  1970از سال  بعدھ پیشنھاد میکند کھ تمامی کالنساالنی ک STIKOھمچنین 

، یک واکسین سرخکان  طفولیتیا فقط با یک پیچکاری از این واکسین در اثنای پیچکاری شدن والدت شده اند، بدون 
)MMR .ھمچنین این مسئلھ شامل   –واکسین دریافت کنند دو وظیفوی خاص باید  ساحات پرسونل) را دریافت کنند

 متعلمین و پرسونل کالج ھا، مکاتب مسلکی، و پوھنتون ھا میشود.
 

سرخکان، برای اطفال و کالنساالن در مراکز اجتماعی و ھمچنین برای اشخاص در  از مریضی قانون محافظت 
ثال در مراکز معالجوی و مراقبتی و در مراکز  بدنیا آمده اند (بعنوان م 1970وظیفوی خاص کھ بعد از سال  اتساح

) را MMRVو  MMRاجتماعی اطفال و نوجوانان) تصدیق کردن تطبیق ھر دو واکسین سرخکان (واکسین ھای 
 ضروری میداند. 

 
یا اشخاصیکھ تا ھنوز واکسین نشده اند یا فقط یک دوز از واکسین  سن ماه 9کالنتر از  ۀ اشخاص واکسین نشد .1 :نوت

MMR  را دریافت کرده اند، یا اشخاصیکھ وضعیت واکسیناسیون آنھا مشخص نیست، باید یک واکسینMMR  را–
روز بعد از تماس با یک شخص مصاب بھ مریضی سرخکان، کلھ چرک یا  3در جریان   –در صورت امکان 

واکسین سرخچھ را استفاده کنند، کھ در این صورت میتواند  2. زنان در سنین حاملگی باید 2ند. دریافت کن ،سرخچھ
. زرق و تطبیق واکسین محافظتی سرخکان، کلھ چرک و سرخچھ برای اشخاصیکھ  3معیار تعیین شده را پوره کند. 

 معافیت کسب کرده اند، بدون ضرر است. امراضقبالً در مقابل یکی یا بیشتر این 
 

 
 کدام اشخاص نباید واکسین شوند؟

رنج میبرد، نباید تا زمانیکھ شفایاب میشوند واکسین   C° 38.5ھرشخصی کھ از یک مریضی حاد با تب بلندتر از 
معموالٌ نباید واکسین   – باشد دواھا فرقی نمیکند کھ مادرزادی، اکتسابی یا بدلیل   –شود. اشخاصیکھ نقص معافیتی دارند 

آیا با شوند. استثناآت در شرایط خاصی ممکن است. این مریضان باید بھ توصیھ ھای داکتران معالج در مورد اینکھ 
را دریافت کنند یا نخیر، عمل  MMRوجود نقص معافیتی، و بعد از سنجش ھمھ خطرات و فواید، میتوانند واکسین 

آن وجود  شدید نسبت بھ ترکیبات  الرجی د، یا اگر وایجاد ش MMRبعد از واکسین قبلی اگر اعراض و عالیم  کنند.
نسبت بھ البومین مرغ (سفیدی تخم  بھ شما توصیھ میکند. اشخاصی کھ  دراین باره  ، داکتر زرق کننده واکسیندارد

دارند معموالً میتوانند واکسین شوند؛ در صورت ضرورت،   شدید (انفیالکسی بعد از مصرف تخم مرغ) الرجیمرغ) 
 این واکسین باید با اقدامات احتیاطی مناسب زرق و تطبیق شود. 

 
ماھھ با درنظرداشت   8تا   3فاصلھ در یک (ین را در ماه اخیر ولنباید باالی اشخاصیکھ ایمونوگلوب MMRواکسین 

بدلیل مواد در ھمین دورۀ زمانی ھستند (  خون گیرندۀیا دریافت کرده اند،  ) ین آماده شدهولدوز مورد استفاده ایمونوگلوب
زرق  ،)در مقابل ویروس ھای نامبرده غیرفعال بماندمیتواند  این واکسیناھداکننده،  در خونِ  –انتی بادیھا  –نگھدارنده 

نباید برای خانمھای حاملھ زرق و تطبیق شود، چراکھ خطر فرضی ویروس ھای این    MMRواکسین  و تطبیق شود.
ماھھ باید از   1بھ ھمین دلیل بعد از استفاده این واکسین، برای یک دورۀ واکسین باالی جنین در رحم وجود دارد. 

، دلیلی برای ختم حاملگی  شکل تصادفی در دوران حاملگی پیچکاری واکسین بھبا اینحال،  املگی پرھیز کرد.ح
 نمیباشد.

 
 

 رفتار قبل و بعد از زرق واکسین
مستعد عکس العمل ھای گردش خونی ھستند یا مشخص شده کھ عکس العمل ھای الرجیک فوری دارند،   یاگر اشخاص

شخصی کھ پیچکاری میشود ضرورت بھ انجام کدام  باید قبل از واکسین، داکتر زرق کننده واکسین را باخبر بسازند. 
زرق  ھفتھ بعد از  2الی  1دت اقدامات احتیاطی خاص نیست، ھرچند کھ باید از فعالیت ھای فزیکی غیرعادی بم

قابل انتقال نیستند، یا باعث مریضی نمیشوند. بنابراین . ویروس ھای واکسین از طریق تماس کنندپرھیز  ،واکسیناسیون
 زرق واکسین باالی یک طفل بیضرر است، حتی اگر یک زن حاملھ در محیط زندگی طفل باشد.  



 
 

 عمومی بعد از واکسینعکس العمل ھای الرجیک احتمالی موضعی و 
درد، پندیدگی و سرخ شدگی در ناحیۀ  فیصد اشخاص واکسین شده،  10تقریباً ، ممکن است MMRبعد از واکسیناسیون 

روز بعد از   3الی  1را تجربھ کنند. این یک عکس العمل نورمال بدن نسبت بھ واکسین است کھ در مدت پیچکاری 
فیصد) عقدات لمفاوی در نزدیکی   1الی  0.1بعضی اوقات ( بیشتر طول میکشد.این واکسین ایجاد شده و بھ ندرت 

فیصد)، اعراض و عالیم عمومی مانند سردرد، ماندگی، ضعف یا   10الی    1محل زرق واکسین تورم میکنند. اغلباً (
چرک یا  اعراض و عالیم معدی معایی نیز ممکن است ایجاد شود. اغلباً، اعراض و عالیم خفیف سرخکان، کلھ 

میتواند اتفاق بیافتد. در این   ی نامبرده،عفون-مریضی غیر –روز بعد از زرق واکسین  12الی  5اکثراً   – سرخچھ
فیصد) ھمراه با اندفاعات   2کھ اغلباً (تقریباً مشاھده میشود اشخاص واکسین شده، تب  درفیصد  15الی  5حالت، 

بعضی اوقات غدد پاروتید ممکن است کمی پندیده شود. دردھای موقتی مفاصل در    .است ضعیف شبیھ بھ سرخکان
ھا ممکن است (بیضھ) نوجوانان و کالنساالن مشاھده شده است، اما در اطفال بسیار نادر است. بسیار بھ ندرت، خصیھ 
د (افزایش سطح  بطور خفیف و موقتی متورم شوند، یا پانقراس ممکن است بطور خفیف و گذرا واکنش نشان بدھ

 آنزیم). ھمھ این تظاھرات معموالً موقتی ھستند و بھ سرعت و بدون کدام نتایجی کم میشوند. 
 
 

 آیا عوارض ناشی از واکسین ممکن است؟ 
و بھ   بیشتر شودعوارض ناشی از واکسین بسیار کم اتفاق می افتد کھ بیشتر از حد نورمال عکس العمل ھای واکسین، 

در مقابل شکل قابل توجھی صحت شخص واکسین شده را مختل نماید. اگر یک نوزاد یا طفل نوپای با ایجاد تب 
این مسئلھ ھیچ عواقبی عکس العمل نشان میدھد، ممکن است در موارد نادر منجر بھ اسپاسم تب شود.  MMRواکسین 

ا در مقابل موادات افزودنی موجود در واکسین مانند ندارد. عکس العمل ھای الرجیک بسیار نادر ھستند. آنھا اغلب
شاک انافیالکتیک فقط در تعدادی موارد راپور داده   ھستند) ھدایت میشوند.جالتین یا انتی بیوتیک ھا (کھ اجزای اصلی 

بھ ھمین ترتیب، خونریزی جلدی در نتیجھ کاھش تعداد پالکت ھای خونی بعد از واکسیناسیون تنھا در شده است. 
این عکس العمل ھا از بین میروند و بھ سرعت و بدون کدام نتایجی موارد اتفاق افتاده است. منحیث یک قاعده،  یعدادت

کم میشوند، و دوره ھای شدید فقط در تعدادی موارد اتفاق می افتد. بسیار بھ ندرت، التھاب طوالنی تر مفصل در 
وجود ندارد کھ ویروس تضعیف شده کلھ چرک کھ در این واکسین  نوجوانان و کالنساالن دیده میشود. ھیچ مدرکی 
رد امراض سیستم عصبی (مثل امو دیگر ،طبی بھ ندرت تحقیقاتاستفاده شده است میتواند ممنژیت را ایجاد کند.
یا التھاب شریان خونی در رابطھ زمانی با این واکسین، را راپور   ،اختالجات، احساسات غیرنورمال، فلج موقتی)

 دھد.می
  

نمیشود، چراکھ ویروس ھای  MMRالبومین مرغ (سفیدی تخم مرغ) مانع استفاده واکسین الرجی نسبت بھ  :نوت
بھ  کنید سرخکان و کلھ چرک در البومین تکثیر نمیشوند بلکھ در حجرات مرغ جنینی تکثیر میشوند (میتوانید نگاه

 "کدام اشخاص نباید واکسین شوند؟"). 
 
 

 کننده این واکسین در مورد عوارض جانبی  تطبیقتوصیھ ھای داکتر 
. اگر بعد  خواھد کردبروشو، داکتر واکسین کننده شما یک مشاوره توصیھ ای را بھ شما ارائھ این عالوه بر معلومات 

از عکس العمل ھای موضعی و عمومی موقتی تشریح شده در فوق، بیشتر شود، از زرق واکسین، اعراض و عالیم 
 اھد بود.  حتما داکتر زرق کننده واکسین برای توصیھ بیشتر در دسترس خو

 

 شما میتوانید با داکتر زرق کننده واکسین بھ ارتباط شوید
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 واکسین محافظتی در مقابل سرخکان، کلھ چرک و سرخچھ 

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln  

 نام

Name  

 قبل از زرق واکسین، لطفا معلومات شخصی ذیل را ارائھ کنید: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 ) دارد؟ ھادوا آیا شخصی کھ باید واکسین شود مشکل نقص معافیتی (اکتسابی، ارثی یا بر اثر . 1

 نخیر       بلھ  

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

 ولین) یا خون، دریافت کرده است؟ ین (گاما گلوبول ایمونوگلوب) ماه گذشتھ 8(الی  3در یا شخصی کھ باید واکسین شود . آ2

 نخیر       بلھ  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

  کدامھفتھ آینده در مقابل دیگر امراض   4ھفتھ گذشتھ واکسین محافظتی دریافت کرده است یا در  4. آیا شخصی کھ باید واکسین شود در 3
 واکسین را پالن کرده است؟ 

 خیر ن      بلھ  

 اگر بلھ، چھ چیزی و چی وقت 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

 . برای زنھایی کھ در سنین حاملگی ھستند: آیا شما در حال حاضر حاملھ ھستید؟ 4

 نخیر       بلھ  

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

 

سرخچھ بیشتر بدانید، لطفا از داکتر تطبیق کننده واکسین پرسان  اگر میخواھید درباره واکسین ھای محافظتی در مقابل سرخکان، کلھ چرک و 
 کنید! 

 لطفا کارت واکسین خود را در زمان قرار مالقات واکسین با خود بیاورید! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 

  



 تصدیق رضایت 

 جھت تطبیق واکسین محافظتی در مقابل سرخکان، کلھ چرک و سرخچھ 

نماینده  فورمھ ھای دارای کاپی کاربن برای ارائھ یک کاپی بھ شخصی کھ باید واکسین شود، یا  مطابق بھ قانون حقوق مریضھا، (ھمچنین 
 موجود است)  ، قانونی وی

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

 نام شخصی کھ باید واکسین شود 

 متولد شده در 

Name der zu impfenden Person 

geb. am 

 

 بروشور معلوماتی را یادداشت کرده ام و ھمچنین در مورد این واکسین توسط داکتر خود بھ شکل کامل توصیھ شده ام. اینجانب مطلب  

 دیگری ندارم. اینجانب سوال 

 اینجانب با واکسین ھای پیشنھاد شده در مقابل سرخکان، کلھ چرک، و سرخچھ رضایت میدھم. 

 اینجانب این واکسین را قبول ندارم. بھ من در مورد نتایج احتمالی عدم قبول کردن، توصیھ شده است. 

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 مالحظات: 

Vermerke: 

 مکان، تاریخ: 

Ort, Datum: 

 امضای داکتر     امضای شخصی کھ باید واکسین شود  
 یا نماینده قانونی او 

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters   

 

 


